KREDYT
CZYSTE
POWIETRZE

Logiczne,

Czyste

że się opłaca!

POWIETRZE?

Wymień stary piec
i skorzystaj z dotacji!
Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? W Twojej gminie
obowiązuje ustawa antysmogowa? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie!
Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj
z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace
uszczelniające okna i drzwi.

Kredyt Czyste Powietrze możesz wykorzystać na sfinansowanie
przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych
źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła
spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych
prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych
w programie priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Dlaczego warto?

Szeroki zakres finansowania

Kwota kredytu

Oprocentowanie stałe

do 100 tys. zł

8%

Dotacja w programie
„Czyste Powietrze”:

Prowizja

od 30 do 37 tys. zł

2%

Kredyt z gwarancją Banku
Gospodarstwa Krajowego*

(w zależności od poziomu dofinansowania)
*Gwarancja udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 80% kwoty
udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:
audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy

kocioł na pellet drzewny

podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

pompę ciepła powietrze/woda

ogrzewanie elektryczne

pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie
efektywności energetycznej

instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody
użytkowej

pompę ciepła typu powietrze/powietrze

wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności
energetycznej

mikroinstalację fotowoltaivczną jako element inwestycji
w powiązaniu z innym źródłem ciepła

kocioł gazowy kondensacyjny

ocieplenie przegród budowlanych

kotłownię gazową (przyłącze gazowe i instalacja)

stolarkę okienną

kocioł olejowy kondensacyjny

stolarkę drzwiową

kocioł zgazowujący drewno

Z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:
domów jednorodzinnych z ustanowioną księgą wieczystą
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
Szczegółowe informacje i potrzebne dokumenty znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce
Oferta<Klienci indywidualni<pliki do pobrania<Kredyt Czyste Powietrze oraz na stronie internetowej
www.czystepowietrze.gov.pl

